
 
 

 

CADERNO 
DE  

PROVAS 

Processo Seletivo de 
Estagiários 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SETUC 
 

E D I T A L 01/2020 

OFICINAS PEDAGÓGICAS  

“SÍTIO DO PICA PAU AMARELO” 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 
 

 

CADERNO DE QUESTÕES: 

 Verifique se este caderno de questões é composto de 10 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas, 
contendo 05 de Específicas, 05 de Lingua Portuguesa. Se o mesmo estiver incompleto ou apresentar qualquer outro defeito, 
solicite ao fiscal que tome as providências cabíveis. 

 Em cada questão há apenas uma opção correta. Marque somente uma letra como resposta. 

 

CARTÃO-RESPOSTA: 

 Cuidado ao marcar o cartão-resposta, este não poderá ser substituído. 

 Casos de Anulação: questões em branco, com rabisco, mancha, rasura ou com mais de uma opção assinalada. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta para marcar a resposta preenchendo o espaço, de modo que a tinta da caneta 
fique bem visível e cubra toda a letra, seguindo o exemplo abaixo: 

 

 

Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se você passou todas as suas respostas para o cartão-resposta. 

 Depois de preenchido o cartão-resposta, assine-o e entregue ao fiscal. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 As provas terão duração de uma hora, já estando incluído o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

 Não é permitido fazer qualquer tipo de comunicação com outros candidatos durante as provas, bem como é proibido 
fazer perguntas sobre as questões aos fiscais. Caso tenha alguma duvida quanto as regras do processo seletivo, levante o 

braço e aguarde o fiscal. 

 Não é permitido o uso de celular, calculadora ou qualquer outro tipo de consulta durante a prova. 

 SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que agir de forma contraditória ao disposto no edital 01/2020. 

 

APÓS AS PROVAS: 
 

 DIA: 12/03/2020 até às 23h59 – Divulgação do Caderno de Questões e Gabarito Preliminar 
 DIA: 13/03/2020 até às 23h59 – Interposição de Recursos Gabarito 
 DIA: 19/03/2020 até às 23h59 – Divulgação do Gabarito Oficial e Classificação Etapa 1 e 2 

 
É impressindível que o candidato tome ciência das informações contindas no edital de seleção. 

Local das publicações (site) endereço: https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/pref-taubate-setuc-fev2020/ 



QUESTÕES ESPECÍFICAS (5 QUESTÕES) 

 

1 - Os casos de COVID-19 foram notificados pela primeira 
vez em 31 de dezembro de 2019 em qual país? 

 

A) Indonésia 

B) China 

C) Brasil 

D) Japão 

 

2 - Citam-se abaixo alguns dos mais importantes 
educadores, que criaram metodologias utilizadas até hoje 
nas escolas do Brasil e Exterior, exceto: 

 

A) Paulo Freire (1921 - 1997) 

B) Oscar Niemeyer (1907 – 2012) 

C) Dermeval Saviani (1943) 

D) Célestin Freinet (1896-1966) 

 

3 - Qual o nome do presidente do Brasil que ficou 
conhecido como Jango? 

 

A) João Goulart 

B) Getúlio Vargas 

C) Jânio Quadros 

D) João Figueiredo 

 

4- Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? 

 

A) Neolítico 

B) Idade Média 

C) Paleolítico 

D) Idade dos Metais 

 

5- No fim da década de 1920, os setores que contestavam 
as instituições da República Velha não tinham possibilidade 
de êxito. A indicação de Júlio Prestes pelo presidente 

Washington Luís, como candidato do governo à Presidência 
na eleição de 1930, não foi aceita por Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrade, presidente do Estado de Minas Gerais. 
Rompia-se então a 

 

A) Política dos Estados. 

B) Acordo de Pedras Altas. 

C) Política do Café com Leite. 

D) Partido Republicano Mineiro. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES LINGUA PORTUGUESA (5 QUESTÕES) 

 

6 -Assinale a alternativa em que está correta a formação 
do plural: 

 

A) cadáver – cadáveis; 

B) gavião – gaviães; 

C) fuzil – fuzíveis; 

D) atlas – os atlas. 

 

7 - Todas as proposições estão corretas, exceto: 

 

A) A pizza foi entregue em domicílio. 

B) Os convidados da festa foram levados a domicílio. 

C) A partir de fevereiro estaremos de férias. 

D) À partir de hoje os alunos terão aulas de informática. 

 

 

8- Qual das palavras a seguir está escrita de forma 
incorreta: 

 

A) Exposto 

B) Prezervação  

C) Descascar 

D) Imprescindível 

 

9- De acordo com a norma padrão da língua, em qual 
alternativa a frase não apresenta erro? 

 

A) Assisti a peça bastantes vezes. 

B) Sabe aonde fica a secretaria do curso? 

C) Todos ali estavam mal-humorados. 

D) Diga se há algo para mim fazer. 

 

10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do texto ao lado: "Recorreu ___ irmã e ___ ela 

se apegou como ___ uma tábua de salvação.” 

 

A) à - à - a 

B) à - a - à 

C) a - a - a 

D) à - a - a 


